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Ад сацыяльнай сферы
да развіцця вытворчай базы

ходзяць шэсць заводаў з агульнай колькасцю занятых амаль 2,4 тысячы чалавек.
Кіруючая кампанія холдынга налічвае каля
1,9 тысячы работнікаў. Сярэдні заробак тут
звыш 820 рублёў.
Наталля Качанава азнаёмілася з прадукцыяй, што выпускаецца на прадпрыемстве,
наведала некалькі цэхаў, дзе пагутарыла з
кіраўніцтвам кампаніі і радавымі супрацоўнікамі. Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта, у
прыватнасці, цікавілася перспектывамі развіцця прадпрыемства, планамі па пашырэнні
вытворчасці і выпуску новай тэхнікі, асваеннем новых рынкаў. Як паведамілі Наталлі Качанавай, рэнтабельнасць продажаў на прадпрыемстве «Бабруйскаграмаш» у студзені —
верасні склала 7 %, чысты прыбытак дасягнуў
двух мільёнаў рублёў. Экспарт за гэтыя месяцы павялічыўся больш чым на 12 % у параўнанні з леташнім аналагічным перыядам.
Цяпер прадпрыемства актыўна асвойвае
рынкі Афрыкі і Еўрапейскага саюза. Прапрацоўваюцца кантракты з Кеніяй, Замбіяй,
Тога, Мадагаскарам, Літвой, Сербіяй, Швецыяй. Развіваецца супрацоўніцтва і з традыцыйнымі партнёрамі: Расіяй, Казахстанам, Узбекістанам.

«Адчуваецца, што тут ёсць гаспадарская
рука, парадак. Самае галоўнае, што людзі
працуюць, ёсць загружанасць. Тэхніка, якая
выпускаецца, запатрабаваная сёння. Зніжэнне складскіх запасаў — гэта вельмі важна,
таму што выпусціць можна, але важна яшчэ
і рэалізаваць гэтую прадукцыю. Тут няма ніякіх праблем з рэалізацыяй», — адзначыла
Наталля Качанава.
На яе думку, прадпрыемству таксама
неабходна працаваць з навучэнцамі старэйшых класаў, дапамагаючы ім у выбары
будучай прафесіі. Пабываўшы на вытворчасці, канстатавала Наталля Качанава, яны
змогуць пазнаёміцца з асаблівасцямі розных рабочых прафесій і, магчыма, зрабіць
выбар на іх карысць. «Калі пройдзеш і паглядзіш — такі графік работы, такая зарплата, інтэрнаты, гэта дапаможа дзецям сарыентавацца, і яны пойдуць у вучылішча», —
лічыць кіраўнік Адміністрацыі.
У цэлым Наталля Качанава пазітыўна ацаніла цяперашні стан горада і яго прадпрыемстваў. «Я была тут раней, і ў мяне было
сваё ўражанне пра гэты горад. Але тое, што
я ўбачыла сёння, мяне парадавала», — рэзюмавала яна.

ЭФЕКТЫЎНАЯ ПЛЯЦОЎКА
Мінск у 2020 годзе плануе прыняць Форум па дасягненні Мэт
устойлівага развіцця ў рэгіёне ЕАЭС
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амеснік Старшыні Савета
Рэспублікі, Нацыянальны
каардынатар па МУР Мар'яна
Шчоткіна прыняла ўдзел
у адкрыцці нацыянальных
стратэгічных кансультацый
ПРААН у Беларусі, паведамляе
прэс-служба Савета Рэспублікі.
Мэта кансультацый — выпрацаваць ключавыя напрамкі сумеснай дзейнасці ПРААН
і нацыянальных партнёраў з
улікам прыярытэтаў развіцця
Беларусі, каб уключыць іх у
дакумент Краінавай праграмы
ПРААН на 2021—2025 гады.
Мар'яна Шчоткіна нагадала,
што ў Глабальным рэйтынгу
«Індэкс устойлівага развіцця —
2019» з 162 дзяржаў свету Беларусь займае 23-е месца, што
вышэй за ўзровень па рэгіёне.
Такіх высокіх вынікаў удалося
дабіцца агульнымі намагання мі, пад крэс лі ла яна. «Мы
зрабілі шмат: стварылі архітэк ту ру кі ра ван ня, ар га ні завалі работу каардынацыйнай
рады і савета па ўстойлівым
раз віц ці, уклю чы лі ў пра цэс
усіх за ці каў ле ных — пар ламентарыяў, выканаўчую ўла-
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іраўнік Штаба Місіі назіральнікаў
ад СНД на выбарах дэпутатаў
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Беларусі сёмага склікання
Віктар Гумінскі 25 верасня наведаў
Мінскую абласную выбарчую камісію,
дзе азнаёміўся з яе работай.

Фота БелТА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Прадстаўнікам мясцовых органаў улады
Наталля Качанава нагадала аб ключавых
патрабаваннях Прэзідэнта: садзейнічанне занятасці, кантроль за цэнаўтварэннем
і забеспячэнне росту заработнай платы.
Яна дадала, што падрабязна азнаёмілася
з планамі па развіцці горада, але хацела б
пачуць меркаванні мясцовай улады, чаго
не хапае для больш дынамічнага развіцця
Бабруйска. «Вельмі важна тое, што адчуваеце і ведаеце вы. Людзі ў рэгіёнах вельмі тонка і выразна разумеюць, што трэба
рабіць у сваім горадзе ці раёне, вобласці.
Мы павінны звяраць гадзіннікі для таго, каб
разумець, якія яшчэ законы, указы і пастановы патрэбныя, дзе яшчэ ёсць пытанні,
якія неабходна ўрэгуляваць», — адзначыла
кіраўнік Адміністрацыі.
У Бабруйску Наталля Качанава азнаёмілася з добраўпарадкаваннем горада,
наведала новыя мікрараёны, адну з трох
«разумных» школ Магілёўскай вобласці,
якая знаходзіцца тут, пабывала на «Бабруйскаграмашы» і «Чырвоным харчавіку».
Сярэдняя школа № 34 не выпадкова
трапіла ў праграму візіта кіраўніка Адміністрацыі. Гэтую ўстанову яна наведвала
яшчэ ў пачатку будаўніцтва. Адчынілі школу летась. Гэтым разам Наталля Качанава
азнаёмілася з арганізацыяй навучальнага і
выхаваўчага працэсаў, харчавання, работай спартыўных секцый і гурткоў.
«Вядома, гэта выдатны аб'ект. Самае галоўнае, што гэта запатрабаваная школа, у
тым раёне, дзе яна патрэбна — дзе засяроджана вялікая колькасць людзей, — адзначыла Наталля Качанава падчас размовы
з журналістамі. — Я яшчэ раз паглядзела
на тыя пытанні, на якіх акцэнтаваў увагу
кіраўнік дзяржавы, па развіцці адукацыі:
нагрузка на вучняў, харчаванне ў школах,
выхаваўчы працэс, стаўленне да спорту.
Хачу сказаць, што гэта цудоўная школа, тут
добры калектыў».
Адно з галоўных прадпрыемстваў горада — «Бабруйскаграмаш». У холдынг ува-
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ду, рэ гі я наль ныя і парт нёрскія групы, — нагадала яна. —
Важна не спыняцца на гэтым
этапе. Ужо 26 верасня рэгіяналь ная гру па Ма гі лёў скай
вобласці збірае ўсіх зацікаўленых для падрыхтоўкі стратэгіі
развіцця рэгіёна».
Зараз распрацоўваецца Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця да 2035 года.
Гэта работа пабудавана такім
чынам, каб улічваць прапановы рэгіёнаў, раёнаў краіны,
са цы яль ных груп, лю дзей.

«Мы павінны разам актыўна
абмяркоўваць, прапаноўваць
і шукаць рацыянальныя стратэгіі, якія выведуць нашу краіну на новы высокі ўзровень
развіцця», — дадала Мар'яна
Шчоткіна.
Паводле яе слоў, устойлівае
развіццё ўключае работу па такіх ключавых кірунках, як эканамічнае развіццё, сацыяльная
сфера, экалагічная бяспека,
ліч ба ві за цыя, ма ла дзёж ная
палітыка, гендарная роўнасць
і іншыя.

Гаворачы аб падрыхтоўцы
новай Краінавай праграмы,
На цы я наль ны ка ар ды на тар
падкрэсліла важнасць эфектыўнага планавання і расходавання сродкаў, забеспячэння
выніковасці мерапрыемстваў.
«На секцыях я прашу вас выказваць свае думкі, быць актыўнымі, прапаноўваць ідэі,
якія дадуць добры вынік», —
дадала Мар'яна Шчоткіна.
Яна таксама праінфармавала, што ў 2020 годзе Мінск
пла нуе пры няць Фо рум па
да сяг нен ні Мэт устой лі ва га
развіцця ў рэгіёне ЕАЭС. «Мы
пра вя лі Рэ гі я наль ны фо рум
нацыянальных каардынатараў
па дасягненні МУР, Першы нацыянальны форум па ўстойлівым развіцці. І не спыняемся
на дасягнутым: прапанавалі
пляцоўку Мінска і свае паслугі,
каб арганізаваць вялікі форум
па МУР для рэгіёна ЕАЭС у першым паўгоддзі 2020 года, ужо
атрымалі пацвярджэнне», — паведаміла Мар'яна Шчоткіна.
У інтэрв'ю журналістам яна
адзначыла важнасць інфармавання насельніцтва аб рабоце
па дасягнені МУР.

Місія назіральнікаў распачала сваю
дзейнасць 4 верасня. Плануецца, што
ў яе складзе будзе больш за 400 чалавек, у тым ліку каля 50 доўгатэрміновых назіральнікаў. На 25 верасня
ўжо акрэдытавана 45. У склад Місіі
ўвойдуць як прадстаўнікі непасрэдна ад краін — удзельніц СНД, так і ад
Міжпарламенцкай асамблеі краін Садружнасці, Парламенцкага сходу Саюза Расіі і Беларусі, Выканаўчага камітэта
СНД. Каардынуе работу назіральнікаў
ад СНД Штаб місіі, які размясціўся ў будынку Выканаўчага камітэта СНД.
— На першым этапе нам удалося
папрысутнічаць і паназіраць за працэсам фарміравання Мінскай гарадской
і Мінскай абласной тэрытарыяльных
выбарчых камісій, а таксама 37 акружных выбарчых камісій у сталіцы і цэнтральным рэгіёне. Акрамя таго, кіраўнік Місіі назіральнікаў ад СНД Сяргей
Лебедзеў сустрэўся з прадстаўнікамі
Брэсцкай абласной выбарчай камісіі, —
расказаў журналістам Віктар Гумінскі. —
Таксама ў нас адбылася сустрэча са
старшынёй Вярхоўнага Суда, дзе былі
абмеркаваны пытанні ўзаемадзеяння,
роля і функцыі гэтага органа па вырашэнні скаргаў, якія могуць узнікнуць
падчас выбарчага працэсу.
Пасля фарміравання тэрытарыяльных абласных і Мінскай гарадской
выбарчых камісій, акружных камісій у
Вярхоўны Суд паступіла 24 скаргі. «Усе
яны задаволены ці адхілены ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам», —
канстатаваў Віктар Гумінскі.
У найбліжэйшы час прадстаўнікі
Місіі выедуць ва ўсе рэгіёны для назірання за фарміраваннем участковых
выбарчых камісій, а таксама за працэсам рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты.
«Мы плануем цесна ўзаемадзейнічаць
з місіямі іншых міжнародных арганізацый», — адзначыў кіраўнік Штаба.
Работа Місіі будзе будавацца на
прынцыпах палітычнай нейтральнасці, неўмяшання ў выбарчы працэс, ва
ўнутраныя справы дзяржавы, запэўніў
Віктар Гумінскі: «Наша галоўная мэта —
назіраць, і вывады мы будзем рабіць перш за ўсё на аснове асабістага
назірання. А людзей у нас дастаткова.
Вялікую зацікаўленасць праявілі рэгіёны Расійскай Федэрацыі, Казахстана
і іншыя. Мы атрымалі ноту, што прадстаўнікі Малдовы не будуць удзельнічаць у рабоце місіі назіральнікаў ад
СНД, таму што на гэты конт яны прынялі адпаведнае рашэнне. Па лініі Цэнтральнай выбарчай камісіі, наколькі
мы валодаем інфармацыяй, Малдова
будзе прымаць удзел. Украіне не накіроўвалі запрашэння, бо ў 2015 годзе
яна выйшла з Пагаднення па ўдзеле ў
назіранні за правядзеннем выбараў і
рэферэндумаў у краінах СНД. Усе нашы прамежкавыя справаздачы і канчатковы дакумент будуць рыхтавацца
зыходзячы з асабістага назірання, а
таксама фактычных матэрыялаў, якія
будуць прадстаўлены. Мы ўжо зрабілі
запыты ў Генеральную пракуратуру Беларусі (з яе кіраўніцтвам запланавана
сустрэча), у Вярхоўны суд, Міністэрства ўнутраных спраў і непасрэдна ў
выбарчыя камісіі рознага ўзроўню».
Плануецца, што заключная прэсканферэнцыя па асвятленні вынікаў
работы Місіі пройдзе 18 лістапада.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
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